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  013a-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:01:03(  ؟. بالمحارم ا$خت"ط حدود وماھي ؟ الحمو ھو من - 1

  ) 00:02:40(  ؟.للزوج بھا المسموح المرأة زينة ھي ما - 2

(  ؟. الساق نصف من أو الكعب من ھو ھل ذراعاً  ثوبھا إرخاء في سلمة أم وسلم عليه هللا صلى النبي به أمر الذي ا2سبال - 3

00:04:24 (  

  ) 00:05:02(  ؟. لتلفزيونيا والتصوير الفوتوغرافي التصوير بين الفرق ھو ما - 4

  ) 00:05:19(  ؟. حكمه وما ؟. بجنية رجل زواج حصول يمكن ھل - 5

  ) 00:07:33(  ؟) المرأة ماء الرجل ماء غلب إذا(  حديث صحة ما - 6

  ) 00:09:02(  ؟) . فزوجوه وخلقه دينه ترضون من جاءكم إذا(  حديث معنى ما - 7

  ) 00:12:06(  ؟. عمره آخر في السنة أھل مذھب إلى الغزالي حامد أبو رجع ھل - 8

  ) 00:12:32(  ؟.بالصخر التيمم يجوز ھل - 9

  ) 00:12:45(  ؟.للرجل بالنسبة الكعبين أسفل لبس حكم ما -  10

  ) 00:13:37(  ؟. ا$عضاء نقل حول ُشبَهٌ  -  11

  ) 00:14:27(  ؟. دين ذا تختار أن أيضاً  المرأة على يجب فھل الدين بذات بالزواج وسلم عليه هللا صلى الرسول أمر -  12

  ) 00:16:35(  ؟. ا2ط"ق ھذا يصح فھل"  هللا إ$ حاكم و$ هللا ھو الحاكم"  كتبھم في اaصوليون يطلق -  13

  ) 00:17:13(  ؟. والفّران السائق يصوم كيف -  14

 أمر ما أن يعتقد المطاع كان إذا له طاعة $:  المراد بأن)  هللا معصية في لمخلوق طاعة $(  حديث تأول من على الجواب ما -  15

  ) 00:22:07. (  سوريا سجن في التحرير حزب أعضاء أحد مع له جرى الذي للنقاش الشيخ ذكر ع معصية به

 ) 00:31:31(  ؟.البيت إلى التلفزيون إدخال حكم ما -  16
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

يا رسول اهللا، أفرأيت : إياكم والدخول على النساء ، قالوا( : يقول قال صلى اهللا عليه وسلم :السائل 



  .هل يدخل أبو الزوج ضمن هذا احلديث ؟ -:؛ السؤال )الحمو الموَت : قال. الحمو؟
  .ال يدخل :الشيخ 
  .وما حدود خلوة باحملارم بعضهم مع بعضاً ؟ :السائل 
ال تدخل احملارم يف هذا احلديث، وإمنا املقصود باحلمو هنا أقارب الزوج الذين ليسوا حمرماً للمرأة، أما  :الشيخ 

هلا أن تظهر أمام األجنيب،   احملارم فاألحكام الشرعية واضحة بأنه جيوز للمرأة أن تظهر أمام احملرم بصورة ال جيوز
إخل، هذه هي القاعدة ولكن لكل  )) ...َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن ِإال لِبـُُعولَِتِهن َأْو َآبَائِِهن (( : كما يف اآلية املعروفة 

أحِد  قاعدة شواذ، ألننا نسمع يف هذا الزمان يعين حوادث يندى هلا اجلبني، فالقاعدة هكذا، لكن إذا ُعرف عن
أن حيُضر َحمَْرم آخر  - مثالً - احملارم احنراف يف اخللق، حينئٍذ تؤخذ احليطة وال يُعامل على حسب القاعدة، فإّما 

معروف تقواه وصالُحه حبضور هذا احملرم، وإّما أن حيال بينه وبني اختالئه مع احملَرم، هذه صورة طبعاً نادرة ولكن 
  .هلا قيمتها، نعم

املرأة تتجمل لزوجها يف البيت، وهي تريد بذلك إرضاء زوجها والظهور أمامه مبظهر  - :سؤال يقول :السائل 
  .مجيل

  !!.ما شاء اهللا  :الشيخ 
، مع الِعلم أن نوع التجميل هذه اُشرتكت فيها املسلمات والكافرات، فهي . ما هو املانع من ذلك؟ :السائل 

معروفاً يف عهِد الصحابة رضي اهللا عنهم، وأّن كّن  ليست خاّصة بالكافرات، وال سيما أن طالء الوجه كان
  .نرجو تفصيل الرد. يطلني وجههن بالورس ؟

ال بأس للمرأة أن تتزين لزوجها مبا ال خمالفة يف هذه الزينة لشريعتها، أما إذا تزينت مبا فيه خمالفة فهذا ال  :الشيخ 
تطيع إال أن نقول جبوازه، لكن الطلي املعروف اليوم فهو جيوز هلا، والطلي هذا الوارد يف احلديث فهو طبعاً ال نس

ا خرجوا 
ّ
أمر أجنيب، وليس من اإلسالم يف شيء، وإمنا املسلموَن تلقوه عن الكّفار حينما استعمروا من قبلهم، مث مل

ال  ، خرجوا وتركوا آثارهم من بعدهم، فنحن الذين نزعم أننا نريد أن حنارم نؤيدهم يف هذه اآلثار من حيثُ 
ندري وال نشُعر، ولذلك فينبغي التفريق بني زينة غري من عادة الكّفار أو الكافرات وبني زينة أقل ما يُقال إا 

  . عادة خاّصة باملسلمني فهذه جائزة، وتلَك ال جتوز، نعم
  

ني أم هل من الكعب )زدن ذراعا ( :ألم سلمة rيف حديث يف اإلسبال قول النيب  - :سؤال آخر يقول :السائل 
  .من نصف الساق؟



  .الذراع اموع شربين، الشرب لسرت العورة، والشرب الثاين لدفع احملظور الذي قد ينتج بسبب ريح :الشيخ 
  .من نصف الساق ؟ :السائل 
  .نعم ؟ :الشيخ 
  .من نصف الساق ؟ :السائل 
  .كيف قلت ؟..نعم :الشيخ 
  .من نصف الساق :السائل 
  .ساق ؟إيش هو من نصف ال :الشيخ 
  .الذراع ؟ :السائل 
  .الذراع ، نعم :الشيخ 
  .ما الفرق بني التصوير الفوتوغرايف وتصوير التلفاز ؟: يسأل آخر يقول :السائل 
  .ال فرق، إال عند أذناب الظاهريني ، نعم :الشيخ 
. ممكن حيدث ؟ هل زواج املسلم الصحيح العقيدة الواعي دينه هل زواجه بإحدى فتيات اُجلّن، هل هذا :السائل 

  .وإن كان ميكن حيدث فهل هذا حالل أم حرام أم مكروه ؟
من أحالك على غائب فما أنصفك، : قال. رحم اهللا البخاري ملا سئل عن اخلضر أحٌي هو أم مّيت ؟ :الشيخ 

شو بيكون حال مثل   - يضحك رمحه اهللا تعاىل  -وإيش يدريين اجلن وما اجلن ورجل يتزوج من امرأة جنية 
  .نس واجلن وال إذا غلب ما هو هذااإل

هذا بيذكرنا برتمجة حمي الدين ابن عريب النكرة، يف كتاب امليزان لإلمام الذهيب، بعد ما بيرتمجه ملا كان عليه من 
كان يقول بعدم إمكانية تزاوج اإلنس مع اجلن، قال فرؤي يوماً وقد َعَصَب جبيَنه ملا : االحنراف يف تصوفه بيقول

اختلفت أنا وزوجيت اجلنّية فضربتين بالقبقاب يف رأسي ففجتين، فهذه العصابة هو ألنه : قال سئل عن ذلك
أنه هذا ال  -بتشوف بتقول األيام  - زوجته اجلنّية ضربته، فاعترب ذلك اإلمام ابن الذهيب غمزاً يف صدقه، ما 

  هههه. ّية ضربتك بالقبقاب؟ميكن ، ُخلق من طني، وُخلق من نار، فما بالك اآلن بتقول أنه زوجتك اجلن
  .؟- هل تثبت هذه القصة  -  :السائل 
  .اهللاُ أعلم على كل حال :الشيخ 
  .أحد التابعني كان يدعو اهللا أن يرزقه بزوجة صاحلة من اجلن :السائل 
  .مني ؟ :الشيخ 



  .ورد من أحد التابعني كان يدعو اهللا على املنرب ؟ :السائل 
  . على املنرب وال على األرضما أدري ال] واِهللا [  :الشيخ 
  .شرح احلديث الذي عن املاء :السائل 
  .كيف ؟  :الشيخ 
  .؟ )إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة (  :السائل 
  آه :الشيخ 
  .تابع احلديث ، فما صحته بارك اهللا فيك ؟ :السائل 
  .احلديث كّله صحيح ، إيه نعم :الشيخ 
  .بس لو مسحت ممكن تقول احلديث :السائل 
إذا سبق ماء ( احلديث طويل احلقيقة أنا ما أستحضره اآلن، لكن يف ذهين أنه هناك حديثني، فيه  :الشيخ 

  .إيه نعم أذكر والعكُس يف هذا لألنثى )الرجل ماء المرأة 
  .مسعُت أنه :السائل 
  نعم ...يعين قلنا احلديث األول يف  ...امسع شويه، يف حديث ثاين إذا  :الشيخ 
  .حلديث الثاين إذا عال ؟ا :السائل 
  .اذا عال أي نعم  اآلن؛ أنا ما أذكر بالتفصيل، إن كان أحد ميكن يساعدنا على التذكر فبها :الشيخ 
  حديث عبد اهللا بن سالم ملا جاء :السائل 
  .نعم بس إيش إيل فيه قضية األسبقية وإال الغلبة وال ؟ :الشيخ 
  إذا غلب ، إذا عال :السائل 
  ) ...ا سبق ماء المرأة الرجل جاء أنثى، وإذا سبق ماء الذكرإذ(  :السائل 
  .؟ ...هذا اللي ذكرناه  ما هي الكلمة الـ  :الشيخ 
  إذا عال :السائل 
  آه هيه :الشيخ 
  .إذا عال ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله  :السائل 
  .غريه. إيه نعم ، هذا الذي أذكره من احلديثني :الشيخ 
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن ( : ما معىن احلديث النبوي الشريف يقول :السائل 



  .)فتنة في األرض وفساد كبير 
  ما معىن احلديث يقول  :الشيخ 
  نعم :السائل 
تنكح المرأة ألربع لمالها وجمالها وحسبها ( : نعم هذا احلديث يقابل احلديث اآلخر بالنسبة للمرأة :الشيخ 

، فهذا احلديث يف الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، )ودينها؛ فعليك بذات الدين تربت يداك 
حديث املسؤول عنه يأمر ويل البنت بأنه إن جاء خاطب البنته أو ملن هو ولّيها فعليه أن خيتار بالرجل الديّن 

زوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتجاوب ، طالبا الت)إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ( احلسن اخلُلق، 
ا الناس بيزوجوا بنام ال 

ّ
مع هذا الطاِلب الراغب وإال فامتناعك يكون سبب لوقوع فتنة، وهذا واضح جداً مل

من  ...يراعون يف ذلك ديناً وال ُخلقاً، وإمنا يراعون يف ذلك ماًال أو جاهاً أو منصباً أو أو شهرة أو إىل غري ذلك 
الدنيا، والواقع أنين أتعجب جداً كلما مسعت خبطوبة وإذا ليَس هناك من يسأل عن الدين، إن سألوا عن  أمور

شيء ميكن بيسألوا عن اخللق، وإن سألوا عن اخللق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب مخر، ما بيزين، هذا هو 
ت اللي هّن مشرفني على الزواج فأول شيء ما اخلُلق كّله ، سبحان اهللا، يعين فيه غفلة شديدة جداً من آباء البنا

بيهتموا ألمر الدين، بيصلي بيصوم، بريوح على السينما ما بريوح على السينما، هذي كلها ما هلا عالقة ال بالدين 
  .وال باخللق عندهم

ون إذا أتاكم من ترض( عن اخللق ففي حدود ضّيقة جداً جداً، وهذا معىن احلديث  -كما ذكرنا-وإن سألوا 

فزوجوه إال ( فواجب عليكم أن تزوجوه، ال تنظروا للمظاهر الدنيوية اليت سبقت اإلشارة إليها  )دينه و خلقه 

  .نعم )تفعلوا تكن في األرض فتنة وفساد عريض 
وما مدى صحة هذا . هل رجع أبا حامد الغزايل ، هل رجع أبا حامد الغزايل إىل منهج السلف ؟: يقول :السائل 

  .؟
أن يكون تاب  - عّز وجلّ - ال مع األسف، لكنه خطا خطوات بطيئة جداً وقليلة حنو ذلك، وعسى اهللاُ  :الشيخ 

  .عنه وعن أمثالِه من أهِل العلم، نعم 
  .هل جيوز التيمم بالصخر ؟ :السائل 
  .ولو نزل عليه املطر ، نعم :الشيخ 
  .حكم اللباس أسفل الكعبني بالنسبة للرجل؟ :السائل 
  .؟كيف   :الشيخ 



  .حكم اللباس أسفل الكعبني بالنسبة للرجل :السائل 
  .يف النار، يف النار :الشيخ 
  .بقول تعقيب على التيمم :السائل 
  .تفضل قول ما شئت ال احد مانعك :الشيخ 
  .بالنسبة للتيمم، أحياناً اإلنسان بيكون مثال يف سجن ،  جيوز التيمم على اجلدار؟ :السائل 
ويضحك الشيخ ويضحكون حوله [ ، هذا هو السؤال اللي خمبيه وتقول هيك ] رسول تيمم وال[ طبعاً،  :الشيخ 

.[  
  . ...السؤال اللي قبله  :السائل 
  .آه  :الشيخ 
قال فيه شبه باملوضوع األول، .عمره النيب داود عليه السالم أربعني عام] قاسم [ أنه آدم عليه السالم  :السائل 

  .بالكلية والعني ، ألنه أعطاه من عمره أربعني سنة] التربعات [ ا موضوع يعين هل يصلح مثالً شبهة وكذ
  .إيه نعم :الشيخ 

  .هذه قضية بني أنبياء، هذا أوًال ، فال يقاس الناس على األنبياء: أوالً 
،  ألن هو ُحيسن إليه، إىل ولِده بشيء ليس فيه ضرر بالنسبة لنفسه. ليس له عالقة يف ذلك أبداً، ليش ؟: ثانياً 
  .نعم

  .على هذا جيب على الرجل أن يتزوج ذات الدين كذلك جيب على املرأة أن تتزوج ذا الدين ؟ :السائل 
  .طبعاً ، النساء شقائق الرجال :الشيخ 
  .على الوجوب ؟ :السائل 
  .وأنت يف شك من ذلك ؟ :الشيخ 

  . ...؟  ... )لمالها وحسبها  تنكح المرأة( : طيب ِمل يقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم : أحد احلضور 
  هذا يتحدث عن الواقع، قلنا وهو عامل بالواقع فيقول فيقول :الشيخ 
  . ... :السائل 
، هو يعاجل الواقع يبني الواقع  )فعليك بذات الدين تربت يداك ( ال مش لألفضل  ، يأيت باألمر ، :الشيخ 

، يعين )فعليك بذات الدين تربت يداك ( الف إىل غريه، السيء مث يعاجله بإصدار أمره الذي ال جيوُز لنا أن خن
  .أنت يف شك من أن هذا األمر للوجوب ؟



  ال: أحد احلضور 
  .احلمُد هللا :الشيخ 
  .انت إيش عندك ؟ :الشيخ 
  .أنه هناك ليس يف ذلك ضرر على آدم عليه السالم بإعطائه من عمره لداود أربعني عاماً  :السائل 
  إيه نعم :الشيخ 

  .قد تُعجل يف موته :ئل السا
  .تُعّجل يف موته ؟ :الشيخ 
  .يف موت آدم :السائل 
شوف ملا نقول أوالً ثانياً نعرف . طيب ما فيه مانع، ما فيه مانع، ما دام أٌذن له بذلك، شو املانع ؟ :الشيخ 

بالعكس ما بيقتنعوا  طبيعة الناس ، ناس بيقتنعوا باجلواب األول، اجلواب الثاين ما بيقتنعوا فيه، بالش ناس
باجلواب األول يقتنعوا باجلواب الثاين بلى األوالين وهكذا، ولذلك ال حيسن بالسائل إذا كان اقتنع باجلواب رقم 

  .واحد بيرتكه للجواب رقم اثنني ، اتركه وامسك اجلواب رقم واحد، هذا اللي يرحيك ، نعم 
وال حاكم غريه، فهل يصح إطالق هذا اللفظ على اهللا  يذكرون يف ُكتب األصول أن اهللا هو احلاكم :السائل 

  .؟ ...سبحانه وتعاىل، أم أنه من باب اإلخبار كقولنا اهللا موجود واهللا كذا 
  .هو كذلك ، من باب اإلخبار ، نعم :الشيخ 

  .ما هو الضابط يف باب اإلخبار ؟: أحد احلضور 
َوُهَو (( : ، لكن هذا معىن تأخذه من آية...ذا االسم ، تسميه )اهللا حاكم ( : أن ال تلتزم أن تقول :الشيخ 

ُر اْلَحاِكِميَن    .، أو حنو ذلك، هذا هو الضابط ))َخيـْ
رجل يعمل فرّان أو سائق، فهل يُطِعم أم ماذا يفعل وحياته كّلها يف اخلبز والنار، أم يف السّيارة يف السفر  :السائل 

  .؟
  .كلها إيش ؟  :الشيخ 
  .ل رجل يعمل فرّان أو سائقيعين يقو  :السائل 
  .إيه نعم :الشيخ 
  .فهل يُطعم يعين يف اإلفطار يف رمضان؟ :السائل 
بالنسبة للسائق ما فيه إشكال، السائق مهما كان البد أن له أياماً يتمكن فيها من قضاء، أما بالنسبة  :الشيخ 



ترك العمل يف كل شهر رمضان أنه سيضطر أن للفرّان فأنا أقول يف اعتقادي، ال أستطيع أتصور فرّاناً إذا أوًال 
يسأل الناس، يشحذ يعين، ال أتصور إنسان هكذا ألنه يعمل طول السنة كل يوم بيومه هاللي اللي بيطلع له أجر 

مثالً إن كان أجرياً بريوح وثاين يوم ما عنده وال فلس إال ما حيصله يف آخر النهار، ما أستطيع أتصور أن هذا 
  .بإنسان، لكل جوا

  . ...طيب الناس  :السائل 
طّول بالك ، طّول بالك ، هاه هاي مشكلة، هذا مثل اللي بيقول مني اللي بده يعاجل نساءنا، إذا حنن  :الشيخ 

ما علمنا بناتنا الطب يف هذا التعليم املختلط، هذا يُقال أيضاَ ، جواب هذا وذاك الفاسق الفاجر هو اللي بيقوم 
  .األمر، ألم بيأتونا فّساق أكثر من الصاحلني اللي بيلتزموا باألحكام الشرعّيةذا الواجب، وال يهمك 

يعين كل مشكلة هلا عالجها يف هذه احلياة الدنيا، يعين هاي الكّفار اآلن شو عم بنصنع حنن املسلمني من 
ن برا، الشاهد بالنسبة أسلحة ال شيء، كلها بتجيبها من برا، السّيارات ووسائل الراحة والزينة واإلعانة كلها م

للفرّان أنا ال أتصور أنه حتيط بالفرّان ضرورة تبيح له أن يعمل فرّاناً يف النهار يضطر من أجل هذا العمل أن يُفطر 
يف رمضان، ال أتصور هذا أبداً إال رجل طّماع برييد يوفر املال حىت يف شهر رمضان، ومثال أخونا هنا أنه إن 

وة التالية ، وسيقال أيضاً إن متام مل يوجد فعلى كل حال نشوف له اللي النهاية، وجد هذا الشيء بقول اخلط
يُقال أن بدل ما خيبز يف النهار بيخبز يف الليل، خاصة أنه رمضان الناس ما بدها خبز يف النهار ألن الناس 

ار فهو ما خيبز يف مفروض يف صيام، فإذاً ما دام الناس ما هلم حاجة للخبز يف النه. مفروض يكون يف إيش ؟
النهار خيبز يف الليل، واللي خبزوا يف الليل بيحتاج فيه كمان حيطة ثانية حبيث إذا قدموا عنده حاجة يطلع كأنه 

بآه ، إن إن بقول يعين بده يشحذ يشحذ وال يفطر والسالُم عليكم،  ...طازج جديد ، إن إن ميكن . إيش ؟
  .كن اإلفطار حمّرم ملن ال جيوز له اإلفطارألنه الشحاتة ليست حمرمة ملن يستحقها، ل

  . ...يعين كل عمل يقاس على هذا  :السائل 
  .وين ابو انس؟  ...وين راح يصلي  :الشيخ 
  . ... :السائل 
سواًء كان أمرياً حاكماً أو كان عاملاً أو   - عّز وجلّ - ال جيوز ألحد أن يطيَع أحداً يف معصيِة اِهللا  ... :الشيخ 

أي شخص آخر له إْمرة ووالية على املسلم، فال جيوُز له إطاعته يف معصيِة اِهللا عّز وجّل ، هذا هو كان أباً أو 
املعىن الذي يفهمه كل عرّيب وعليه جرى علماء املسلمني قاطبة إىل يومنا هذا، ومن شؤم التحزب والتكتل 

ه من املصلحة أن يتكتل املسلمون أو اجلماعي على غِري الكتاب والسنة؛ وإمنا على أو مع ما يزعمه البعض أن



بعضهم على جتمع خاص، يوضع له منهج ونظام غري معتمد على الكتاب و السّنة، ويكون من آثار ذاك النظام 
  .أنه إن ُصدم ببعض النصوِص الشرعّية تكّلف تأوهلا وتفسريها تفسرياً ال يتعارض مع نظامه

خلوض يف توضيح مثال، نذّكر بسبب ورود احلديث، ذلك أن من األمثلة على ذلك هذا احلديث الصحيح وقبل ا
أرسل سريّة وأّمر عليهم أمرياً فبدا هلذا األمري أن جيّرب أصحابه يف  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

طاعتهم إياه فأمرهم أن جيمعوا له حطباً، هذا األمر واجب اإلتباع والتنفيذ شايف كيف؛ ألنه لـْم احلطب أمر 
التفوا حوله . فجمعوا ثم قال لهم أوقدوا النار في هذا الحطب ففعلوا ...( عادي فما أمرهم مبخالفة الشرع، 

واِهللا ما آمنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ففعلوا، ألقوا أنفسكم فيها، وقفوا ونظر بعضهم لبعض قالوا 

 صلى اهللا عليه وسلم فأرسلوا رسوالً إلى النبي صلى إال فراراً من النار، واِهللا ال نفعل حتى نسأل رسوَل اهللاِ 

لو دخلوها ما خرجوا منها إلى أن تقوم الساعة، ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق : اهللا عليه وسلم فقال 

ال طاعة لمخلوق في ( : ، مع ذلك ُوجد بعض الناس من تأول احلديث خبالف تأويله الصحيح املعروف فقالوا)

طاع يعتقد بأن ما أمر به معصية، أما إذا كان األمري اآلمر ال يعتقد أن ما أمر به  ) معصية الخالق
ُ
إذا كان امل

  .معصية لكن املأمور يعتقد أنه معصية فيجوز له طاعة األمري واحلالة هذه
يف وأنا أذكر جيداً مناقشة جرت بيين وبني مجاعة من حزب التحرير كان مجعين معهم السجن يف احلسكة عندنا 

مشال شرق سوريا، وهذا السجن من فضائل عبد الناصر، فهو الذي بناه هناك وكان سجنا عالياً جداً و األضوية 
معلقة بالسقف من فوق وكل ما سألناهم عن السر، قال حىت ما ينتحروا، ما يستعملوا زجاجة لإلنتحار، 

يف آخر حلظة وقد أخذوين يف سيارة الند وسبحان اهللا الشيء بالشيء يُذكر ، كان هناك سؤال أنا حينما عرفت 
روفر هذه تبع اجليش أنين سأنفى إىل سجن احلسكة أرسلت بسرعة إىل أحد أوالدي جييبلي صحيح مسلم 
وشنطة وبراية وقلم رصاص إخل مشان أشتغل هناك فيه، الشاهد فلما وصلنا للسجن وجدنا هناك مجاعة من 

نتناقش معهم ليل ار، بيجيبوا هذه املسألة وهنا الشاهد،  حزب التحرير أكثر من مخسة عشر شخص، فكنا
فضربت هلم مثال اآليت ملا ذكر صراحة أن األمري إذا أمر بالشيء وهو ال يعتقد أن هذا األمر حرام فعلى املأمورين 

ما أسكر  ( : طاعته ولو كانوا يعتقدون أنه حرام، ضربت هلم املثل اآليت، قلت أنت ماذا ترى يف قوله عليه السالم

هل تعتقد هذا وال أنت مع رأي احلنفية اللي بيقولوا أنه القليل احملرم هو مخر العنب فقط أما  )كثيره فقليله حرام 
ما ( : املسكر من غري مخر العنب فالكثري هو احملرم والقليل جائز، أترى هذا الرأي َوإال ترى قوله عليه السالم

ال أنا أرى كما جاء يف احلديث ، : قال. ؟)سكر خمر وكل خمر حرام كل م( ؛ )أسكر كثيره فقليله حرام 
هب أن أمريك كان حنفي املذهب ومش ضروري يكون حنفي املذهب يف كل املسائل ، هاملسألة فقط : قلت له



إخل بس التني بعد عنه أما أقل من الكثري ]  ...[ هو يرى ذلك، فأباح اخلمر كله ما عدا مخر العنب ، القمح و 
ال طاعة لمخلوق في ( : احلديث: إيه نعم ، قلت له: قال.  تشرب، اشرب منه، ني نفسك أن تطيعه ؟ال

هذا إذا كان هو يرى أن هذا حرام، هذا الشاهد ، ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا  ... )معصية الخالق 
قية من هذا الرأي ألنه أنا عرفته منذ هذا ضروري جداً، ضروري جداً، وما أدري إذا كان صاحبنا يعين ال يزال يف ب
  ثالثني سنة، التقيت فيه يف املسجد احلرام ومن هناك هو تبىن املذهب السلفي

  . ...التقى بك يف  :السائل 
نعم التقى معي كثرياً لكن بقول أنه األصل االلتقاء األول وهو سلفي لكن ملا التقيت به كان حزبياً،  :الشيخ 

  .يعين كتكتل منظم لكن خيشى أن يكون فيه بقايا وأول يوم ما فيه حتزب
  . ... :السائل 
  هذا الذي أردت بيانه :الشيخ 
  بارك اهللا فيك  :السائل 
  وفيكم :الشيخ 
  منطقة ... :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  معرفة اجلهة والقبلة  :السائل 
  قلنا سنتكلم فيها إن شاء اهللا  :الشيخ 
 ...إذا خالف األمر كانت هناك عقوبة  ...يف اجليش وغريهم األمر يأيت من  ...بالنسبة حللق اللحية  :السائل 

  فهل هذا احلكم ينطبق على ما قد قيل سابقا ؟
الذي قد قيل سابقا غري ما تقوله انت االن الحقا الذي قد قيل سابقا هو يف االختيار أما يف االضطرار  :الشيخ 

  فهذا حبث آخر
  االضطرار؟اذن هذا يدخل يف  :السائل 
  طبعا طبعا :الشيخ 
لكن يكون يا شيخ اختيارا مبدئيا بعرف االنسان ان هذا الطريق الزم األمر هذا فله اخليار يف األول انه  :السائل 

  . ...ما جيعل نفسه 
  . ...بالنسبة  :الشيخ 



الشخص بأنه حكم إدخال التلفزيون يا شيخ ، واحد قال أنه هذا التلفزيون حرام ، جاوب هذا  :السائل 
يكون حالل إذا كانت هناك ندوة دينية مسعت ، قالوا حرام إذا كان غناء وموسيقى ، : التلفزيون حرام حباالت 

قلت له هذا  يف سؤال قال نعم ، قلت له طيب . طيب ملا انت بتخرج من البيت وبتيجي ألوالدك ؟: فقلت له
واال يف طاعة، قال ال يف معصية، قلت له فهذا حرام ، فهذا  ملا كانوا على املوسيقى وعلى األفالم كانوا يف معصية

  .جزاك اهللا خري ما قلت له
. فهيك اجلواب ال جيوز، ملاذا ؟.أصبت ، وصواب السؤال واجلواب ما حكم إدخال التلفزيون يف الدار ؟ :الشيخ 

بيجيب تلفزيون يف البيت  ؛ ألنه يستعمل يف ما ذكرت أنت ، هاه ، لكن لو صورنا صورة خيالية اآلن أنه واحد
  .ما بيستعمله إال يف مثل ما قال لك صاحبك، يعين يف جلسات أو ندوات دينية، ممكن أن يقال هذا 

  


